
Reglement mr. C.J. Goudsmitprijs 

1. Eenmaal in de twee jaar wordt een geldprijs uitgereikt ter grootte van een per keer vooraf

door het bestuur vast te stellen bedrag. De prijs is genoemd naar de eerste voorzitter van de

vereniging1. Het is een persoonsgebonden aanmoediging tot het op goed niveau (blijven)

publiceren op het gebied van het Nederlands gezondheidsrecht.

2. De jury kent de prijs toe aan de auteur van een (of meer) publicatie(s)2 over het Nederlands

gezondheidsrecht die in een vastgestelde periode van twee jaar is (zijn) of zal (zullen)

worden gepubliceerd.3

3. De jury zal per keer door het bestuur van de vereniging worden benoemd en bestaat uit drie

personen (in beginsel allen jurist). De jury zal een keuze maken uit:

a. manuscripten die in de periode van twee jaar zijn gepubliceerd, en

b. manuscripten die nog niet zijn verschenen, maar wel zullen worden gepubliceerd en

waarvan de manuscripten uiterlijk op de laatste dag van de periode van twee jaar aan

de jury zijn toegezonden.

4. Manuscripten kunnen op naam, per mail worden ingezonden aan het mailadres van de

Vereniging voor Gezondheidsrecht.

5. Voor het maken van een keuze zal de jury, wat betreft de reeds verschenen publicaties in

elk geval putten uit juridische vakbladen van de desbetreffende periode van twee jaar,

waaronder in elk geval het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het Nederlands

Juristenblad.

6. Bij de beoordeling zal de jury letten op:

• de juridisch-wetenschappelijke kwaliteit van de publicatie(s)4;

• de mate waarin door de originaliteit van het werk en de argumenten aan de

ontwikkeling van het gezondheidsrecht wordt bijgedragen;

• de helderheid van tekst, stijl en vormgeving.

7. Omdat de prijs vooral ter aanmoediging is bedoeld en de schijn van belangen-

verstrengeling vermeden dient te worden, zijn van deelname uitgesloten zij

die ten tijde van de publicatie van het werk of van het inzenden van het manuscript,

behoorden tot de bestuursleden van de Vereniging voor Gezondheidsrecht of tot de kring

van hoogleraren in het gezondheidsrecht.
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1 Mr.C.J. Goudsmit 1901-1975. 
2 Werk wordt ruim opgevat: artikel, meerdere artikelen, publiek beschikbaar onderzoeksrapport, boek etc. 
3 Een in een andere taal in een buitenlands tijdschrift door een Nederlander geschreven artikel kan dus bijvoorbeeld ook 

bekroond worden. 
4 Geraadpleegde rechtspraak, literatuur en andere bronnen zijn opgenomen in voet- of eindnoten. 


